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H I R D E T É S

KÖVETHETŐ AZ ÁLLOMÁNYOK VÁLTOZÁSA A TÉLI VÍZIMADÁR-MONITORING RÉVÉN

Készülőben a madárfajlista

Romániai folyókon, mocsa-
rakon, tavakon, víztározó-
kon és a tenger partján szá-
molják meg a vízimadarakat 
a következő napokban a 
Román Madártani Egyesület 
és a Milvus Csoport koordi-
nálásával.

 » KRÓNIKA

E lkezdődött néhány napja a 
téli vízimadár-monitoring, 
amely minden év elején, 

január 10–20. között zajlik. A 
nemzetközi programot globális 
szinten a Wetlands Internatio-
nal koordinálja, Romániában a 
Román Madártani Egyesület és 
a Milvus Csoport. A MidWinter 
nevű kezdeményezés célja a 

vízimadarak teljes körű szám-
lálása a meglátogatott területe-
ken. Ideális esetben teljes faj-
listák készülnek, azaz minden 
madárfajt és egyedet feljegyez-
nek a megfi gyelők. Minden terü-
letre külön lista készül – olvas-
ható a Milvus honlapján. Mint 
írták, tavaly 108 személy vett 
részt a megfi gyeléseken, össze-
sen 496 606 madarat számoltak. 
Ezek közül 402 532 egyed volt 
vízimadár. A 169 észlelt fajból 
pedig 97 faj kötődött szorosan a 
vizes élőhelyekhez.

A téli vízimadár-monitoring 
adatai évről évre segítenek 
követni az állományok válto-
zását. Az így begyűlt informá-
ciók alapján helyi, országos, 
globális szinten vagy a vonu-
lási útvonalak mentén lehet 
elemezni a változásokat. Ab-

ban az esetben, ha valamely faj 
állományában következetesen 
csökkenés mutatkozik, megfe-
lelő természetvédelmi intézke-
déseket lehet megfogalmazni 
és életbe léptetni.

A monitoringra kiválasztott 
területek Romániában folyó-
kon, mocsarakon, tavakon, víz-
tározókon és a tenger partján 
vannak. Legtöbb megfi gyelő a 
nagyobb folyókat (Duna, Olt), 
a Duna-deltát és az alföldi víz-
tározókat részesíti előnyben, 
ahol nagyobb számban gyűl-
nek össze a vízimadarak. Még 
ha a téli alacsony hőmérsékle-
tek miatt be is fagy a vízfelüle-
tek nagy része, mindig akadnak 
szabadon maradó foltok, ahol 
könnyű megszámolni a na-
gyobb sűrűségben összeverődő 
madarakat.

Sorakozó. A program célja a vízimadarak teljes körű számlálása folyókon, mocsarakon, tavakon és a tenger partján

 » TÓTH-GÖDRI IRINGÓ

Meghalt tegnap Bogdan Sta-
noevici színész. A Hotnews 

hírportál információja szerint a 62 
éves művész, aki a Ponta-kormány 
egykori minisztere, valamint a 
Metropolitan Cirkusz igazgatója is 
volt, a bukaresti Szent Pantelimon 
kórházban hunyt el. A színészt 
még novemberben diagnosztizál-
ták koronavírussal, aminek követ-
keztében a kórház intenzív osztá-
lyán kezelték. Bogdan Stanoevici 
egyike volt azoknak a közszerep-
lőknek, akik bírálták a hatóságok 
járvánnyal kapcsolatos döntéseit 
és intézkedéseit, többek között a 
maszkviselés kötelezettségét is. 
A színész – aki 2014-ben a román 
diaszpórával való kapcsolattartá-
sért felelős tárca nélküli miniszter-
ként tevékenykedett – még tavaly 
márciusban kifejtette egy sajtótá-
jékoztatón, hogy ő nem hajlandó 
maszkot viselni, mivel szerinte 
az egészségtelen. Úgy vélte, nem 
szeg törvényt azzal, hogy elutasítja 
a maszkviselést. „A további spe-
kulációk és felesleges támadások 
elkerülése érdekében most elmon-

dom, hogy elsősorban azért nem 
viselek maszkot, mert egészséges 
vagyok. (…) Viseltem ott, ahol kö-
teleztek rá, mert törvénytisztelő 
polgár vagyok, és akkor kijött egy 

herpeszem. Ahogy feltenném a 
maszkot, ismét bekövetkezne a 
megfertőződés, és jelenleg nincs 
időm a fertőzésekre” – mondta 
még tavasszal Stanoevici.

Koronavírusban elhunyt Bogdan Stanoevici

 » BARABÁS ORSOLYA

Hazádnak rendületlenül cím-
mel vetélkedőt hirdetett a 

Gyergyószentmiklósi Művelődé-
si Központ 7–8. osztályos tanu-
lóknak a magyar kultúra napja 
alkalmából. A diákoknak tízkér-
déses feladatsort kell kitölteni-
ük, amely irodalmi, történelmi 
és zenei részt is tartalmaz. A 
Himnusz keletkezésének kor-
szaka és Kölcsey Ferenc is sze-
repel a tematikában, amelyet 
Szathmáry Magdolna, Erdős 
Nándor és Korpos Szabolcs pe-
dagógusok állítottak össze, és 
ők is értékelik majd ki a pályá-
zatokat – részletezte Fórika Se-
bestyén, a művelődési központ 
igazgatója.

A vetélkedőre január 15-ig le-
het jelentkezni egyénileg vagy 
kétfős csapatokban az info@
gymk.ro e-mail-címen, a ver-
senyző nevének, oktatási in-
tézményének és osztályának 
feltüntetésével. A kidolgozott 
feladatsort január 20-áig kell 
visszaküldeni. Minél hamarabb 
jelentkezik valaki, annál hama-
rabb kapja meg a feladatokat, 
így annál több ideje jut azok 
kidolgozására. A kiemelkedően 
teljesítőket értékes könyvcso-
maggal jutalmazzák, ugyan-
akkor minden résztvevő apró 
figyelmességben részesül. A díj-
átadót január 23-án, az Evilági 
együttes Pilinszkytől napjain-
kig című koncertje előtt tartják 
a központ színháztermében.

Kultúranapi vetélkedő

 » INNEN-ONNAN

Idén százéves a kettéfűrészeléses bűvésztrükk
Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje, amelyben 
az illuzionista kettéfűrészel egy embert: a centenárium alkal-
mából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel 
készül a hétvégére. A kettéfűrészeléses bűvésztrükköt a brit 
Percy Thomas Tibbles, művész nevén PT Selbit találta ki, és 1921. 
január 17-én sokkolta vele először a közönséget az észak-londoni 
Finsbury Park Empire színházában – olvasható a The Guardian 
című brit napilap online kiadásában. A mutatvány igazi szen-
záció volt, és azóta a világ egyik legismertebb illúziójává vált, 
amelyet számtalan bűvész számtalan formában feldolgozott. 
Selbit eredeti trükkjében a „kettéfűrészelt” nőnek nem lógott ki 
a feje és a lába a dobozból, ami azóta hagyománnyá vált ennél a 
mutatványnál. Maga a fűrészelés is olyan lassú volt, hogy ma már 
valószínűleg untatná a közönséget. A Magic Circle vasárnapi on-
line rendezvénye, amelyet a Facebookon (Magic Circle Unlocked) 
nézhetnek az érdeklődők, végigkalauzol a bűvésztrükk történe-
tén, felidézve egyebek között, hogy a BBC miként sokkolta 1956-
ban a brit közönséget a bűvésztrükk élő közvetítésének hirtelen 
– a műsoridő lejárta miatti – befejezésével, amely miatt a nézők 
azt hitték, hogy szemtanúi voltak valaki meggyilkolásának. A 
vasárnapi programban feltűnik mások mellett David Copperfi eld 
is, aki körbevezeti a nézőket Las Vegas-i bűvészmúzeumában, és 
bemutatja saját kettéfűrészeléses trükkjét.

Meteorit csapódott be Norvégiában
Világűrből származó kőzetdarab csapódott be nemrég Norvégiá-
ban. A meteorit 0,5-2 kilogramm közötti lehetett, és több mint 50 
ezer kilométer/órás sebességgel csapódott a Földnek – közölte a 
Norsar szeizmológiai kutatóintézet. Az égi objektum a január 5-re 
virradó éjszaka hullott a Földre egy Loten melletti mérőállomás 
közelében, Oslótól 120 kilométerre északra. Sokan a környéken 
erős robajt hallottak, és éles fényt láttak felvillanni. A becsapódást 
egy olyan területtől nem messze észlelték, ahol néhány nappal ko-
rábban komoly földcsuszamlás történt, ezért sokan attól tartottak, 
hogy újabb hegyoldal omlott le. A norvég meteoritfi gyelő hálózat 
valószínűtlennek tartja, hogy az erdős és behavazott vidéken 
rábukkanjanak a meteoritra.
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Bogdan Stanoevici bírálta többek közt a maszkviselés kötelezettségét




